
Új szellem lengi be az iskolát...
Megjegyzések az új iskolatörvényről

'"Palán nincs még egy olyan törvény, amelyet dolgozóink olyan jól ismernének,
rnint az. oktatási reformról szóló, most elfogadott 1961. évi III. törvény. Meg-

alkotásában széleskörű kollektíva vett részt; nemcsak elméleti szakemb3rek, hanem
a gyakorlati oktatásban nagy múlttal rendelkező tanárok, tanítók, orvosok és más,
az iskolai oktatással összefüggő szakmája embsrek is. Az oktatási reform tervezetét
pedig — minden túlzás nélkül mondhatjuk — az egész ország megtárgyalta. Párt-
;-orvezetek, szülői munkaközösségek foglalkoztak a kárdéssel, és csak megyénkből
többezer, zömében hasznosítható javaslatot juttattak el az illetékes oktatásügyi szer-
vekhez.

így alakult, csiszolódott a törvény, amíg jelenbgi formájában az országgyűlés
elé nem került, hogy oktatásunk alappiliére, jövendőnk formálásának egyik hathatós
eszköze legyen.

Mi tette szükségessé a törvény megalkotását? Ismeretes, hogy az oktatás rend-
szerének megváltoztatásával az egész világon kísérleteznek. A XX. század szédületes
tudományos és technikai fejődésével egyáltalán nem tartott lépést a tananyag vál-
tozása. Az atomfizika, a kvantummechanika, a nem-euklidészi geometria, a biológia
és más természettudományi ágak egyáltalán nem szerepelnek az életben elfoglalt he-
lyükkel arányosan a tankönyvekben. De az úgynevezett humán tantárgyak tanítá-
sának módszere is elavult, nem veszi figyelembe a történelmi kutatások, az irodalmi
elméletek, a képzőművészetben beállott forradalmi változások parancsolta tanterv-
és módszerbeli változások szükségességét.

Nyilvánvaló, hogy ez az állapot nem tartható fenn sokáig. Különösen nem egy
olyan országban, amely a szocializmust — és mire a mai ifjú generáció elfoglalja
a helyét a termelésben, a kommunizmust — építi. A tervgazdálkodás nemcsak a gé-
pekkel, nyersanyaggal, közlekedéssel kapcsolatos tervszerű munkát jelenti, hanem
az emberek, az emberi tudás és lelkesedés tervszerű felhasználását is. A jövő embe-
rének pedig mindinkább a termelés bonyolult tudományához jól értő, sokoldalú szak-
emberré kell válnia.

A törvény ezért mondja ki bevezetőjében: .,Váljék szorosabbá iskoláink kapcso-
lata az élettel, a gyakorlattal, a termeléssel. Minden iskolatípus készítse elő tanulóit
a termelőmunkába való részvételre".

A második alapelv is ebből a meggondolásból fakad. Gazdasági fejlődésünk egyre
rohamosabb ütemű. A meglévő ipari objektumok rekonstrukciója, a mezőgazdaság
tokozott gépesítése, a modern új létesítmények, enerigaforrásaink feltárása és hasz-
nosítása elképzelhetetlen a korszerűen művelt emberek tömegeinek közreműködése
nélkül. Ezért: „Mind magasabbra kell emelni a korszerű természettudományos álta-
lános és szakmai műveltség színvonalát".

Az új iskolatörvénynek természetesen nem célja „szakbarbárokat" kitenyészteni.
Mit sem ér a kiváló szakmai tudás szilárd világnézeti alap, mélységes hazaszeretet,

139



szocialista nemzetköziség, a jövő perspektíváinak ielkes igenlése és tudatos, odaadó
szolgálata nélkül. Olyan nemzedéket kell iskoláinkból kibocsátanunk, amely magas
szakmai tudását, szilárd természettudományos ismereteit mélységes szocialista huma-
nizmussal ötvözve magyar hazája és ezen keresztül a szocialista tábor jövőjének
építésére fordítja. S ezt mondja ki a harmadik alapelv:

„A szocialista világnézet és erkölcs alapján neveljenek iskoláink igaz hazafia-
kat, jellemes és törvénytisztelő állampolgárokat, akik forrón szeretik hazánkat, né-
pünket, odaadással szolgálják a szocializmust, a békét, a népek testvériségének ügyét,
építik és védik a nép államát."

Amelyek a leglényegesebb változások a régi oktatási rendszerrel szemben? Talán
elsőként említhetnénk a tankötelezettség 16 éves korig történő kiterjesz-

tését és ezzel kapcsolatban a továbbképző iskolák létrehozását. Az elmúlt egy-két
évben már történtek erre kísérletek. Megyénkben például Kunmadarason működött
sikerrel a IX. osztály. Ez azonban nem volt általános, és csak a 15 éves korig terjedt
ki. A törvény most 16 éves kong teszi kötelezővé az általános iskola látogatását azok
számára, akik nem tanulnak továb, és azt 14 éves korukig nem végezték el. Akik
pedig levizsgáztak a nyolcadik osztályból, azokat továbbképző iskola látogatására
kötelezi.

Ez az intézkedés egy igen tekintélyes réteg bekapcsolódását jelenti a magasabb
színvonalú műveltség áramkörébe. Különösen falun és tanyán volt nagy azoknak
a fiataloknak a száma, akik az általános iskola hetedik-nyolcadik osztályát nem vé-
gezték el 14 éves korukig, azután kimaradtak, és az alapműveltségnek éppen a leg-
lényegesebb elemeit nem sajátították el. A 14—16 évesek foglalkoztatásának nehéz-
ségei közismertek. Ez a korosztály most nemcsak világnézeti nevelésben marad to-
vábbra is a pedagógus ellenőrzése alatt, hanem a későbbi termelőmunkában való
részvételre is jobban felkészül.

A legnagyobb jelentőségű változások a közép- és felsőfokú cktatásban következ-
nek be. Középfokon a gimnázium szakmai előképzést is nyújt, amelyből a tanuló
érettségi után szakmai minősítő vizsgát tesz. Ez pedig megfelelő gyakorlat után
szakmunkásvizsga letételére képesít. Ezzel a paragrafussal az 5 +" l-es oktatás pers-
pektíváját adta meg a törvény. Ennél is fontosabb a szakközépiskolák megalapítása.
Ezekben az intézményekben az érettségi mellett szakmunkás-oklevelet is kapnak a
tanulók. így azonnal szakma van a kezükben. Ez egyenértékű a termslési gyakorlat-
tal, tehát az egyetemi felvételeknél komoly mértékben jön számításba. Könnyebb
lesz a műegyetemeken a tanulás, hiszen az elméleti oktatást már megelőzte a gya-
korlat, amelyre az elmélet ráépíthető. A fizikai munkában való jártasság azokon az
egyetemi karokon is hasznos, amelyek nem arra a szakmára épülnek, amelyet a szak-
középiskolában tanultak. Ez az iskolatípus négy nap elméleti, két nap gyakorlati
oktatással oldja meg a kettős feladatot: az általános műveltség és a szakmai jártas-
ság elsajátítását.

Részletesen meghatározza a törvény a felsőfokú oktatás fajtáit is. Ezek közül
legérdekesebb a felsőfokú technikumok, felsőfokú intézetek létrehozása. A felsőfokú
technikumokban az ipari és mezőgazdasági termelés középkádereir.ek képzését végzik.
A középfokú technikumok ezeknek a feladatoknak csak részben tudtak megfelelni.
A rengeteg és egyre bővülő szakmai tárgyismeret ellentétbe került az általános mű-
veltség megszerzését célzó ún. közismereti tárgyak elsajátításának igényével. A kö-
vetkezmény a technikumi diákoknak a többi iskolatípusban tanuló társaiknál is
nagyobb túlterhelése volt. Ezt az áthidalhatatlan ellentétet oldják meg a felsőfokú
technikumok, amelyeknek anyaga a gimnáziumok és szakközépiskolák szakmai isme-
retanyagára épül.

ÍV!" indez természetesen rengeteg új kérdést, nem könnyen megoldható prob-
lémákat vet fel. Hogy csak néhányat említsünk! A tantervek megalkotása

a helyes arányok figyelembevételével. Olyan új iskolakönyvek megírása, amelyek
a tudomány legfrissebb eredményeit az életkori sajátosságoknak megfelelően tük-
rözik a tanulók számára. Kialakítani az új iskolatípusoknál az elmélet és a gyakor-
lat megfelelő arányát. Megoldani a pedagógusok továbbképzését olymódon, hogy
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képesek legyenek az ismeretek magasszínvonalú, összefüggések szerinti, szocialista
szellemű oktatására.

Ilyen és ehhez hasonló kérdések megoldását várja a tudósoktól, gyakorló peda-
gógusoktól, ipari és mezőgazdasági szakemberektől, orvosoktól és a társadalom sok
más területén dolgozó emberektől a párt, 3 kormány, a közvélemény. S ezért kérdez-
tük meg megyénk három, különböző munkaterületen dolgozó szakemberét: mi a véle-
ményük az oktatási •törvényről, hogyan látják ők ennek jelentőségét, az oktatásügy
jövőjét.

íme a válaszok!

Zsidó Péter,
a kenderest Növényvédő Állomás vezetője:

Kétségtelen, hogy az új oktatási törvény igen nagy jelentőségű az egész jövendő
generáció nevelése és a kommunizmus felépítése szempontjából. És itt nem csak
az ipari termelés, hanem a mezőgazdaság szempontjaira is gondolok. A szakközép-
iskolák nagyobb százaléka ugyanis — elképzelésem szerint — mezőgazdasági jellegű
lesz. A mezőgazdasági termelés rendszere egyre bonyolultabb. A nagyüzemi termelés
elméleti, üzemszervezési és termelés-gyakorlati kérdései az eddigi oktatási rendsze-
rekkel nem oldhatók meg megnyugtató módon. A fejlődés során ugyanis el kell
érkeznie annak az időnek is, amikor a mezőgazdaság dolgozói túlnyomó többségük-
ben középfokú végzettséggel rendelkeznek.

Ha példaként saját szakmámat veszem, megállapítható, hogy a növényvédelem
is egyre sokoldalúbb, egyre alaposabb elméleti tudást, gyakorlati ismereteket kíván
meg. Ismeretes, hogy kultúrnövényeinknek mennyi az ellensége. Évről évre újak is
jelentkeznek, olyanok például, amelyek immúnisak az eddigi védekezőszerekkel szem-
ben. Ezek ellen új módszerekkel, új védekező eszközökkel kell küzdeni. A növény-
védelem lassan egészen tekintélyes önálló tudományággá válik. El tudom képzelni,
hogy a növényvédelmi kutató intézetek tudósai mellett a középfokú szakemberek
képzésével felsőfokú technikumok, szakközépiskolák sora foglalkozik majd.

A fiatalságban megvan az érdeklődés a növényvédelem kérdései iránt. Ezt tapasz-
talom a kenderesi iskola növendékei között. Már hagyománnyá vált, hogy a felsőbb
osztályok növendékei meglátogatják az állomást, bemutatjuk nekik a permetező-
gépek működését, a vegyszereket, a védekezésre felhívó plakátokat, rövid előadásokat
tartunk egy-egy kártevőről. Tapasztalatunk szerint a gyerekeket nagyon foglalkoz-
tatja az, amit láttak és hallottak, s a nyolcadikosok között mindig akad egy-kettő,
aki már az iránt érdeklődik, hol tanulhatja meg ezeket a dolgokat.

Örömmel üdvözlöm hát az oktatási törvényt; jövendő fejlődésünk biztos zálogát
látom benne.

László Károly,
a jászberényi Fémnyomó és Lemezárugyár főmérnöke:

Mint műszaki ember, igen nagy érdeklődéssel vettem részt annak idején a tan-
ügyi reform vitájában. Kétségtelen, hogy korunk műszaki fejlődése parancsoló mó-
don írja elő iskolánk struktúrájának megváltoztatását. A természettudományos világ-
kép kiszélesedett. Amit annak idején fizikából és kémiából, matematikából és bio-
lógiából tanultunk, ma már csak egy töredéke annak, amit a mai ifjúságnak meg
kell ismernie, ha az életben teljes értékű emberként óhajt élni.

Ezért kellett az iskolai rendszert átalakítani. Természetesen a humán tudomá-
nyoknak is megmarad a leglényegesebb, legátfogóbb része, de a hangsúly mégis a
tudományos technikai nevelésre helyeződik át.

141



Gyárunk vezetői ezt a gondolatot tartották szem előtt, amikor az új, modern
tanműhelyt megépíttették és berendeztették. A műhely megfelelően fel van szerelve
ahhoz, hogy az ipari tanulók elsajátítsák a szakma bonyolult fogásait, de itt folyik
a gimnázium 5 + l-es és 4 + 2-es oktatásának gyakorlati része is. Külön részleget
állítottunk be az ő számukra, és a műhelyoktató különös gonddal foglalkozik velük.

A szakmunkásképzés jövőjét én is & szakközépiskolákban látom. Hadd mondjam
el azonban, hogy a két nap gyakorlati oktatást kevésnek találom, különösen a vas-
ipari alapszakmánál a lakatosoknál, hiszen a lakatos univerzális szakember, akinek
70—80 százalékban a gyalus, marós, esztergályos és fúrós szakmák munkáját is ismer-
nie kell.A rendelkezésre álló gyakorlati óraszámban, véleményem szerint, az ügye-
sebbek jó szakmunkássá válnak, de a nagy átlag nem sajátíthatja el tökéletesen azo-
kat a manuális készségeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek. A középfokú
szakmunkásképzés jövőjét a 3 + 3-as oktatás bevezetésével képzelem el. vagy esetleg
úgy. hogy a középiskolai oktatást öt évre emelik fel.

Dr. Lakatos Károly
gyermekgyógyász főorvos:

Az iskolák államosítása óta szüntelenül folynak a kísérletek az oktatás
tartalmának megreformálásáért. Az új iskolai törvény ennek a munkának
nemcsak egyszerű állomása, hanem minőségi ugrást jelent az oktatásügy egész rend-
szerében. Nagy érdeklődéssel tanulmányoztam, hiszen benne a gyermek-egészségügy
szempotjai is teljes egészükben érvényesülnek.

Az iskola-egészségügyi vonatkozásoknak nagy hagyománya van. Már az 1877.
évi 14. te. is tartalmaz ilyen rendelkezéseket: Fodor József professzor javaslatára
Trefort Ágoston 1885-ben vezette be az iskolaorvosi rendszert. Azóta is több fontos
rendelet született ezen a területen, de ezek a múlt rendszer lényegéből fakadóan
papíron maradtak. Az elméleti elképzelések csak a legutóbbi években váltak valóra.

Két fontos kérdést szeretnék kiemelni. Az egyik a gyakorlati ismeretekre való
nevelés. Már Fodor József is kimondta, hogy az egészséges életmódra való nevelés
iskolai feladat. A régi latin mondás is azt tartotta, hogy nem az iskolának, hanem
az életnek tanulunk. Eddig ez nem érvényesült kellőképpen. Ismerős előttünk a kitűnő
tanuló típusa, aki az élet bonyolult útvesztőjében nem állta meg a helyét. Thomas
Mann híres regénye, a Varázshegy jut eszembe gyógyult betegeivel, akik megálltak
a szanatórium kapujában, és nem tudtak mit kezdeni gyógyult önmagukkal. Vala-
hogy ilyen szanatórium volt az iskola is.

A politechnikai oktatás ezen változtatott. És a törvény ezt a helyes elképzelést
szélesíti tovább. Orvosi szempontból határozottan előnyös a gyakorlati munka. A gye-
rek nem az iskola elvégzésekor kapcsolódik az életbe, hanem már az iskolaévek alatt
megismeri a termelést. Nagyobb önbizalommal lepi át azt a bizonyos kaput, amire
fentebb utaltam.

A gyakorlati oktatás: edzés. Ismeretes a napfény, a levegő edző hatása. A gyer-
mek kitűnően reagál minden behatásra, és éppen ezért nagyjelentőségű számára a
biológiai, fiziológiai tulajdonságait kedvezően befolyásoló gyakorlati munka.

Az egészséges fejlődés megköveteli ezt a gyakorlatot. A műveltség tartalma meg-
változott. Ezért is, de azért is, mert a váltakozva végzett fizikai és szellemi munka
megszabadítja az egyhangúságtól, a túlhamar történő kifáradástól, testi fejlődésére
is előnyös.

Az ember természeti körülmények között él. Minden életfunkcióját külsődleges
tényezők befolyásolják előnyösen vagy előnytelen módon. Arra kell törekednünk,
hogy az ifjúságot jó behatások éljék a társadalom, a környezet részéről. A jól rea-
gáló gyermek szempontjából ez létfontosságú. Példaként felhozhatom a Kassai úti
iskola ötödikes kislányait, akik fémvágó szerszámmal fűszeradagoló kanalakat készí-
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tettek. A produktív munka örömének jótékony hatása mind pszichikai, mind fizikai
fejlődésükön lemérhető volt.

A másik kérdés a tananyagcsökkentés. Minden iskolaorvost aggodalommal töltött
el az ismeretek mennyiségének mérhetetlen növekedése. Ez erősen érinti a gyermek
testi fejlődését. A tananyag részletes revíziója csak félmegoldás. Az oktatási rendsze-
ren kellett változtatni, amely mindig utolsó sorban vette csak figyelembe a gyer-
meket, mint pszichoszomatikus egységet. A tananyag sem mennyiségileg, sem minő-
ségileg nem igazodik a gyermek életkori sajátosságaihoz. S éppen a VIII-os, meg
a középiskolás egészségtankönyv jó példája ennek a helytelen felfogásnak.

Minden szakmára kidolgázták a munkanormákat. Milyen terhet, milyen szögben,
mennyi idő alatt szállíthat el egy férfi vagy egy fiatal vagy egy nő. Csak éppen
az oktatásban nem volt ilyen norma, űrömmel üdvözlöm a törvényt, amely kije-
lenti: „...a tantervi követelmények megállapitásánál fokozottan figyelembe kell ven-
ni az életkori sajátosságokat".

Ennek az elvnek keresztülvitele megszünteti a múlt rendszer egyik legmakacsab-
bul továbbélő „kísértetét", amelynél a tanulás csak a kiváló képességű, kedvező tár-
sadalmi és szociális körülmények között élő gyermeknek jelentett fejlődést, a többi-
nek csak kínlódást, akiknél gátlások egész sora jött létre az előnytelen feltételes
reflexek egész sorával, ami azután egész életükre kihatott.''

A törvény bevezetőjében kimondja: „A szocializmus építése sokoldalúan mű-
velt embereket kivan, a jövő szocialista állampolgárai pedig joggal várnak el az

iskolától olyan nevelést, amelynek segítségével erejük és képességeik szerint vehet-
nek részt az alkotó munkában".

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a törvény e kívánsága rövidesen maradéktalanul
valóra válik. Társadalmunk minden tényezője, pedagógusok, műszakiak. írók, mű-
vészek, a politikai élet vezetői, a szülői munkaközösségek tagjai azon igyekeznek,
hogy nagy távlataink, nagyszerű céljaink megvalósítására alkalmas életvidám, erős,
képzett, világnézetileg szilárd nemzedéket neveljenek új oktatási törvényünk alap-
ján és segítségével.

Hernádi Tibor


